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1. Opis rośliny Cladium mariscus (L.) Pohl. – kłoć wiechowata 

1.1. Pozycja systematyczna i pochodzenie 

Kłoć wiechowata zaliczana jest do rodziny Cyperacea (Pawłowska, 1972). 

Klasyfikowana jest, jako odrębny gatunek lub jako lokalne subgatunki (Buczek, 2005). Kłoć 

jest gatunkiem kosmopolitycznym, występujący na wszystkich kontynentach poza Antarktydą. 

Dokładna systematyka omawianego gatunku to1: 

Królestwo: rośliny 

Podkrólestwo: rośliny naczyniowe 

Gromada: okrytonasienne 

Klasa: jednoliścienne 

Rząd: wiechlinowcowate 

Rodzina: ciborowate 

Rodzaj: kłoć 

Gatunek: kłoć wiechowata 

 W Europe kłoć zaliczana jest to grupy reliktów amfiancylusowych, które są związane z 

falą klimaty, który był wilgotny i ciepły, a miał on miejscy, gdy zamiast Morza Bałtyckiego 

istniało Jezioro Ancylusowe oraz była to pierwsza faza Morza litorynowego2. Dane kopalne, 

które odnoszą się do obszaru Polski wykazały, że kłoć wiechowata była szeroko 

rozprzestrzeniona późnym plejstocenie i wczesnym holocenie. Wówczas gatunek swoim 

zasięgiem obejmował obszar całej Polski, sięgając nawet daleko w głąb Karpat. Następujący 

później szereg przemian klimatycznych spowodował ograniczenie zasięgu omawianego 

gatunku, południowa granica zasięgu zaczęła się stopniowo przesuwać ku północy. Obecny 

zasięg Cladium mariscus (L.) Pohl. Został ograniczony do rejonów północnych i północno-

zachodnich Polski, odnotowane są również wyspowe stanowiska w rejonie środków-

wschodniej naszego kraju345. 

 

                                                 
1 Stevens P.F.: Angiosperm Phylogeny  [online] 2001. dostęp 2016-08-29. 
2 Czubiński Z.: Zagadnienia geobotaniczne Pomorza. Bad. Fizjogr. nad Polską Zach., 2, 4, 437-658, 1950. 
3Świeboda M.: Występowanie i ochrona kłoci wiechowatej Cladium mariscus (L.) Pohl. W Polsce. Ochr. Przyr., 

33, 125-137, 1968. 
4 Zając A, Zając M.(red.): Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Nakładem Pracowni Chorologii 

Komputerowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2001. 
5 Hryniewiecki B.: O zasięgu Cladium mariscus R. Br. na ziemiach polskich i w krajów ościennych. Kosmos, 47, 

1-3, 347-360, 1922. 

http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/
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1.2. Budowa anatomiczna i morfologiczna 

 Kłoć wiechowata jest zaliczana do kaulofitów kłączowych. Jest to gatunek wieloletni, 

zimnotrwały6. Jest to roślina o wysokości do 2 m, o wysokim pędzie nadziemnym, prosto 

wzniesionym, w kolorze szarozielonym. Wytwarza ona grube, pełzające kłącza i rozłogi. 

Posiada ulistnioną, owalną łodygę, która wewnątrz jest pusta. Największą średnicę, bo nawet 

do 4 cm łodyga ma u podstawy. Liście kłoci wiechowatej są twarde i sztywne. Mają szerokość 

1-1,5 cm. Grzbiet liścia jest szorstki, brzegi mocno ząbkowane, wierzch wydłużony, o 3-

kanciastym przekroju7. Roślina posiada organy trwałe, są to ortotropowe, zgrubiałe, wieloletnie 

nasady pędów, przeważnie o średnicy 0,2-0,5 cm oraz cieńsze, bo zazwyczaj o średnicy 4-7 

mm kłącza, które posiadają wydłużone międzywęźla o długości 0,5-1 cm8.  

Na rysunku 1. Przedstawiono zdjęcie kłoci wiechowatej w naturalnym środowisku. 

 

Rys. 1. Kłoć wiechowata w naturalnym środowisku Równina Torzymska, Jezioro Garbicz koło Garbicza 

Źródło: Michał Smoczyk, www.atlas-roslin.pl 

 

 Cladium mariscus (L.) Pohl. Kwitnie w miesiącach czerwiec-sierpień. Posiada kwiaty 

zebrane w 2-kwiatowch kłosach, o długości do 4 mm. Kwiaty są główkowato skupione, otulone 

przez 3 spiralnie skupiona podsadki. Kłosy zebrane są w wiechy, ustawione wierzchołkowo i 

                                                 
6 Łukasiewicz A. Morfologiczno-rozwojowe typy bylin. Prace Kom. Biol. PTPN, 27,Poznań, 1962. 
7 Szoszkiewicz K., Jusik Sz., Zgoła T. Klucz do oznaczania makrofitów dla potrzeb oceny stanu ekologicznego 

wód powierzchniowych. Warszawa: Inspekcja Ochrony Środowiska: 2010, s. 135-136. 

8 Tarant M.: Biologia rozwoju kłoci wiechowatej (Cladium mariscus (L.) Pohl.) na torfowisku niskim w Sierosławiu 

(woj. poznańskie). Prace Ogrodu Botanicznego PAN, 1, 101-106, 1991. 
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bocznie, a wychodzą z kątów liści. Kwiatostan to luźna rozrzutka, umieszczona szczytowo oraz 

do 10 mniejszych, które wyrastają z kątów liści. W samym kłosie występuje jeden - obupłciowy 

kwiat, a drugi – męski, pręcikowaty. Kwiaty zgrupowane są w dwukwiatowe kłoski, a te 

przeważnie po 8 budują główkę. Pręciki występują dwa lub trzy, a znamiona dwa lub trzy, brak 

jest okwiatu9. Kwiatostany wykształcają się na 3-4 letnich pędach, które posiadają mocno 

wykształcone 5-7 liści10. Pędy kwiatostanowe mają średnią wysokość 1- 2 m. Kwiaty są 

wiatropylne. W ramach jednego pędu powstaje do 2 tys. Owocków, z czego rozwija się 

niewielki odsetek. Diaspory na powierzchni wody utrzymują się nawet do 15 miesięcy. Pędy 

kwiatostanowe po wydaniu nasion obumierają11. 

Rys. 2 przedstawia kwiatostan kłoci wiechowatej w różnych zbliżeniach. 

 

Rys. 2. Kwiatostan kłoci wiechowatej 

Źródło: Piotr Kobierski 

 

 System korzeniowy tworzą powstające u podstawy pędów korzenie przybyszkowe. 

Rozwijają się one w 1 lub 2 roku życia rośliny. Zwykle wnikają pionowo lub ukośnie w głąb 

gleby na głębokość do 20 cm. Pędy żyją od 4 do 7 lat, ale w 2 początkowych sezonach życia 

pędu zamierają liście zewnętrzne tworzące rozetę. Niektóre pędy nigdy nie osiągają fazy 

generatywnej. Podziemne części pędów zamierają dopiero w szóstym roku życia12. 

 Pędy mają bardzo silnie wykształcony system tkanek mechanicznych, dzięki czemu są 

odporne na złamania. Kłoć posiada również system przewietrzający, który składa się  

z kompleksu połączonych ze sobą i wypełnionych powietrzem kanałów i komór rozciągających 

się od liści do korzeni rośliny. Obupadłe liście tworzą na powierzchni gruntu długo zalegającą 

                                                 
9 Szoszkiewicz K., Jusik Sz., Zgoła T. Klucz do oznaczania makrofitów…..op. cit. 
10 Conway V.M.: Studies in the autecology of Cladium Mariscus R.Br. Structure and development. Part I, New 

Phytol., 35, 177-204, 1935 
11 Conway V.M.: Biological flora of the British Isles. Cladium mariscus (L.) R.Br. Journal of Ecology, 30, 211-

216, 1942. 
12 Conway V.M.: Studies in the autecology of Cladium ….op. cit. 
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warstwę ścioły, która procesy butwienia zaczyna dopiero po obciążeniu śniegiem lub 

podniesienia poziomu wody na torfowisku13.  

 

                                                 
13 Buczek A. 2005. Siedliskowe uwarunkowania, ekologia, zasoby i ochrona kłoci wiechowatej Cladium mariscus 

(L.) Pohl. w Makroregionie Lubelskim. Acta Agrophisica PAN, 129, Rozprawy i Monografie, (9). S. 7. 


